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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i kungörelsen (1962:394) med vissa 
bestämmelser rörande ansökan om pension enligt 
lagen om allmän försäkring, m.m.; 

 

utfärdad den 23 november 2000.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ kungörelsen (1962:394) med vissa
bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäk-
ring, m.m. skall ha följande lydelse.

 

1 §

 

1

 

Ansökan om pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
(folkpension och tilläggspension) eller om hustrutillägg eller bostadstillägg
till pensionärer skall göras hos den allmänna försäkringskassa

 

 

 

som enligt
5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende
den sökande. 

Ansökan bör inges eller insändas till allmän försäkringskassa, som avses i
första stycket. Ansökan får även inges eller insändas till annan allmän för-
säkringskassa eller till kommunalt organ, som Riksförsäkringsverket be-
stämmer. 

 

4 §
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   Vid ansökan skall, i den mån Riksförsäkringsverket så föreskriver, fo-
gas personbevis enligt fastställt formulär eller, där hinder därför möter, an-
nat bevis enligt Riksförsäkringsverkets bestämmande. 

Avser ansökningen förtidspension på grund av nedsatt arbetsförmåga eller
särskild efterlevandepension på grund av nedsatt hälsa, skall läkarutlåtande
om den försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda
skäl talar emot det eller i fall som avses i tredje stycket.

Om förtidspension har dragits in eller minskats enligt 16 kap. 7 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring på grund av att den försäkrade börjat för-
värvsarbeta och ansökan görs om att förmånen åter skall utges behöver lä-
karutlåtande inte ges in under förutsättning att 

1. ansökan görs inom fem år räknat från och med den månad då pensionen
drogs in eller minskades,  

2. det förvärvsarbete som beslutet om indragning eller minskning grunda-
des på har upphört, och 

3. ansökan avser förmån av högst motsvarande grad och beräknad på
grundval av samma pensionspoängtal som gällde för den pension som den
försäkrade uppbar vid tidpunkten för indragningen eller minskningen. 
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Senaste lydelse 1998:1265.
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Senaste lydelse 1990:207.

SFS 2000:1037
Utkom från trycket
den 5 december 2000
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SFS 2000:1037

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

I fråga om sjukbidrag gäller vad som sagts i tredje stycket endast fram till
utgången av giltighetstiden för det tidigare beslutet om att utge sjukbidrag. 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)


